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 المريخ والمشترى 

   لقطبين يتوسطها خط جرينتش أنصاف دوائر وهمية  تصل بين ا
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   ولم يغمرها الماء  يةاألرضالكرة  األجزاء المرتفعة من سطحو ه

  هو األجزاء المنخفضة من األرض ويغمرها الماء 

 مساحة واسعة من الماء المالح ذات اعماق كبيرة 

 المالح أصغر من المحيطاتهى مساحة من الماء 

مساحة من الماء المالح اصغر من المحيط تتصل بالمحيطات بفتحات 

 (واسعة ) الصين 

مساحة من الماء المالح اصغر من المحيط و تتصل بالمحيطات 

 (بفتحات ضيقة  ) البحراالحمر 

تصل بالمحيط) مساحة من الماء المالح اصغر من المحيط ال ت

 قزوين ( 

مساحة صغيرة من الماء المالح أو العذب محاطة باليابس من جميع 

 الجهات     

 مجرى مائي عذب يتكون نتيجة سقوط األمطار 

نحت الماء للصخور ونقلها وأرسابها مما يؤدى إلى تكوين السهول   

 .الفيضية وداالت األنهار

نحت الرياح للصخور ونقلها وارسابها مكونة الكثبان  

 الرمليةوالمنخفضات الحوضية 

الصخور المنصهرة والغازات  فتحة فى القشرة االرضية تخرج منها 

 من باطن األرض إلى سطحها حيث تبرد وتتجمد  

   في القشرة األرضية  تحدث  هزات سريعة ومتالحقة

       متر  500هى اراضى مستوية اوشبه مستوية  ال يرتفع مستواها عن 

 ويجرى بها االنهار اراضى منخفضة ضيقة وتحف بها المرتفعات 

 االجزاء التى تعلو فوق مستوى سطح البحر 

 ها االجزاء التى تنخفض انخفاضا واضحا عن الجهات المحيطة ب
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 متر  1000ولها قمة تزيد عن ارض مرتفعة  

 اجزاء مرتفعة تشبه الجبال اقل ارتفاعا من الجبال 

 االلتواءات واالنكسارات التى شكلت سطح االرض 

 مساحة  من اليابس يحيط بهاالماء من جميع الجهات 

 متر  500و شبه مستوية تزيد عن ارض مرتفعة مستوية ا
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 .  مصدر ثروات كاألسماك واألمالح واللؤلؤ والمرجان وغيرها .2

 

  تعتبر اكثر مالئمة للنشاط البشرى اذا كانت غنية بمواردها االقتصادية النها 

  

  تعرضت لما يسمى بزحزحة القارات حيث كان العالم كتلة واحدة انقسمت الى

 كتلتين ثم انقسمت الى عدة كتل 

 

  تصدع القشرة األرضية وتشققها 

 أو ترتفع بعض أجزاءها  خفض بعض أجزاءها فتغمرها المياة تن 

 

بسبب خروج الصخور المنصهرة والغازات من باطن االرض الى سطحها حيث تبرد وتتجمد مكونة 

 الجبال المخروطية 

 

بركانية )هضبة إثيوبيا واليمن (    هضاب    ينشا عنها حين تبرد المنصهرات وتتجمد 

 جزر بركانية )جزر هاواي(   جبال مخروطية )جبل كينيا ( 



 

 

بسبب االلتواءات واالنكسارات      -8

 التى شكلت سطح االرض

 

 رسابها فى اماكن اخرى من خالل ما يقوم به من نحت الصخور ونقلها وا 

 يؤدى ذلك الى ظهور العديد من االشكال التضاريسية مثل السهول الفيضية وداالت االنهار 

 

  تقوم بنقل الصخور وارسابها فى مناطق اخرى 

 تكون ظاهرات تضاريسية مثل الكثبان الرملية 

 

 تتراكم الثلوج عامًا بعد عام فتتكون مسطحات عظيمة من الجليد 

  تؤدى الى تكوين الظاهرات التضاريسية مثل البحيرات الجليدية 
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السهول الغنية خاصة رى تؤثر على النشاط البشرى حيث تعتبرالسهول أكثر مالئمة للنشاط البش 
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 ؟   حدوث الحركات البطيئة  -4

 والقارات ية العمالقةلالجب السالسل  تكون  

  ن ؟ يحدوث البراك -5
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 تعرض سطح االرض للتعرية الهوائية .؟  .1
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 تعرض سطح االرض للتعرية المائية ؟   .2
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 عصر ما قبل اكتشاف الكتابة 

 هى التى تبدأ باختراع الكتابة 

 (  2،  1هو العصر الذي يشمل األسرتين )  

 هي كل ما انتجه عقل اإلنسان ماديًا و ثقافيًا

 فلسطين   اسيا عن طريق  هم قبائل بدوية جاءت من

 هي اتفاق بين دولتين أو أكثر لتنظيم العالقات بينهم

   الحديثة هى الفترة التى اعقبت سقوط الدولة 

و التربية مسئولة عن دولية تابعة لالمم المتحدة  هي منظمة

 و الثقافة العلوم 

 هم جنود يحاربون من أجل المال 

 السبر لقتال االخرين وسلب ديارهم 

  تجارى معقيام بعمل المجموعة ترسل من اجل 

   يرة مترامية االطراف تسيطر على اراض وشعوب عديدة دولة كب

 عصر يسوده الضعف واالنهيار نتيجة ضعف الملوك

 الوحدة االولى لمصر وكانت العاصمة اون هليوبوليس   ق م  4242

 اختراع الكتابة   ق م  3350

 الوحدة الثانية لمصر على يد الملك مينا  ق م  3200

 تولى امنمحات االول العرش  ق م  2000

 غزو الفرس لمصر  ق م  525

 عربى االسالمى لمصر لالفتح ا م  641

 اكتشاف مقبرة توت عنخ امون  م  1922
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 عاصمة الوحدة االولى   اون هليوبوليس 

 عاصمة مملكة الشمال  بوتو

 عاصمة مملكة الجنوب  نخب

 عاصمة مصر فى العصر العتيق والدولة القديمة انشاها مينا  منف 

 نقل اليها امنمحات الحكم  اثيت تاوى 

 اسسها اخناتون لتكون عاصمة لها  اخيتاتون 

 اعاد اليها توت عنخ امون الحكم وعاصمة مصر فى الدولة الحديثة  طيبة 
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 ستقرار بدال من التنقل فبنى المساكن وظهرت القرى ساعدت على حياة اال 
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 القطرين(تمجيدًا له بعدما نجح فى توحيد مملكتى الشمال والجنوب فى مملكة واحدة )وحد   

 يسمي عصر الدولة القديمة بعصر بناة  األهرام ؟ .7

 لكثرة ما شيده الملوك من أهرامات ضخمة امتدت من إقليم الفيوم جنوبا إلى الجيزة شماال.

 أهتمام فراعنة الدولة القديمة ببناء األهرامات؟       .8

        ( العتقادهم في البعث والخلود 1

 مصاطب  6ألنه يتكون من ج ؟تسمية هرم سقارة بالهرم المدر  .9
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ألن المقبرة كانت طوال األسرتين األولي والثانية مصطبة واحدة فتحولت الي هرم مدرج من 

 ست مصاطب 

 يعتبرهرم خوفو من أهم عجائب الدنيا السبع؟  .11

  فدان، 13 لضخامة بناؤه وبراعة هندسته. بنى على مساحة
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 سن المحبوب اطلق على الملك سنفروالملك المح .15

 عامًا تميزت باالستقرار والعدالة فأحبه المصريون  24النه حكم مصر 

 اهمية اسرة اهناسيا ؟  .16

  10و  9قامت بطرد االسيويين من مصر واسست االسرتان 

  الدولة القديمة  سقوط  .17

 وحدة البالد  تفكك -زيادة نفوذ حكام األقاليم         -ضعف هيبة الملوك .   

 ؟ عصر الرخاء اإلقتصادي ولة الوسطى كان عصر الد .18

 –تشغيل ) المناجم  -  2التجارة (  –الصناعة  –النهوض بـ ) الزراعة  -1حيث تميز بـ:

 حفر قناة زيزوستريس. -4      االداب(     -العمارة  –تقدم )الفنون  -3     المحاجر(

  أقام امنمحات الثالث مقياس للنيل  .19

 تقدير الضرائب . وتحديد المساحات المنزرعة. 
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 والتوسع فى الزراعة لالستفادة فى تنظيم شئون الرى 

 انشاء سنوسرت الثالث قلعتى سمنه وقمنه ؟  .21
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وما األقاليم أنفسهم  الصراع بين حكام   -2     إمنمحات الثالث ضعف الملوك بعد  -1

 حكام األقاليم والقصر الفرعوني.بين 
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 تبادل سلعة بسلعة أخري
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 .  ( النابغون يرقون للمناصب العليا 2اختياره من بين المتعلمين  يتم   

7.   
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 اله واحد يمكن ان ينافسوهم فى الثراء والسلطة 

؟ النها كانت توجد فى الصحراء التى تتميز   .13
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 تعددت المحاصيل فى مصر القديمة  -6

 تعددت الصناعات فى مصر القديمة  -7

 

 اسئلة مفتوحة 

فى ضوء العبارة ) لقد كانت الحضارة المصرية القديمة اعظم الحضارات ... 

 اجب

 تعدد االلهة فى مصر القديمة اسباب  -1

 الوزير فى مصر القديمة صفات  -2

 نبات البردى اهمية  -3

 الفرق بين التجارة الداخلية والتجارة الخارجيةما  -4

 لكل من وظيفة واحدة اذكر  -5

 الفرعون  -

 الوزير  -

 االقليم حاكم  -
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 نماذج امتحانات ) النموذج االول ( 

 اوال الجغرافيا

 السؤال االول : ) أ ( امامك خريطة للعالم وضح مدلول االرقام 
 ..........جبال ............ .1

 قارة ........................ .2

 المحيط ................... .3

 بحر خارجى ............. .4

 جزر بركانية ............. .5

 مدار ............ .6

 -بين القوسين : )ب ( اختر االجابة الصحيحة مما

 المريخ (  –االرض  –الزهرة  –الكوكب الذى يعرف بالكوكب االحمر .........) عطارد  -1

 –صيف  –ربيع  –يونيه يحدث ....... شمالى )  شتاء  21عندما تتعامد الشمس على السرطان يوم  -2

 خريف ( 

 –) الجليد    ن العوامل الخارجية التى تشكل سطح االرض فى المناطق الصحراوية ......م -3

 الرياح ( –المياه  –البراكين 

 القطبى الشمالى  (  –الهندى  –االطلنطى  –......... غرب االمريكتين ) الهادى يقع المحيط ...... -4

 امام العبارة الخطأ : وكلمة ) خطا ( امام العبارة الصحيحة  اكتب كلمة ) صواب ( السؤال الثانى ) أ ( 

 (   )      ضاوىمجرتنا من النوع البي .1

  (  )  تفيدنا خطوط الطول فى تقسيم العالم لمناطق حرارية  .2

 (         )  توزيع اليابس والماء غير متعادل فى نصقفى الكرة االرضية .3

 (        )     يتصل بحر قزوين بالمحيط بفتحة واسعة .4

 ) ب ( صنف الظواهر الطبيعية االتية 
 المشترى  -4      االستواء  -3    دجلة والفرات  -2       الهيمااليا  -1

 ) ج( ما العالقة بين 
 الزالزل وتشكيل سطح االرض   .1

  -السؤال الثالث : ) أ ( اكمل العبارات االتية :
 يتميز كوكب .............. بوجود حلقات حلزونية  .1

 تنحرف الرياح الى ......... اتجاهها فى نصف الكرة الشمالى  .2

 يعتبر ................ هو التابع الوحيد لالرض  .3

 صغر قارات العالم هى ...................أثانى   .4

 ) ب ( بم تفسر : 
 تعاقب فصول السنة االربعة  (1

 يسمى كوكب االرض بالكوكب المائى  (2

 ) ج( ما مقترحاتك 
 الحفاظ على المياه العذبة على كوكب االرض  -1

 ( نية تابع االسئلة فى الورقة الثانيةتابع االسئلة فى الورقة الثا)
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 ثانيا : التاريخ

 السؤال الرابع ) أ ( صوب ما تحته خط 
 النحاسى عرف المصرى القديم الزراعة فى العصر  -1

 قلعتى سمنة وقمنة  امنمحات الثالثانشا   -2

 الكفاح المسلح ضد الهكسوس  الخامسة عشرقاد امراء االسرة   -3

  غسطسيونيه الى منتصف ايمتد فصل الفيضان من منتصف   -4

 ) ب ( رتب االحداث التاريخية االتية من االقدم الى االحدث 
 الفتح االسالمى لمصر  -

 تولى منكاورع حكم مصر  -

 اعادة حفر قناة سيزوستريس  -

 نخ امون عاكتشاف مقبرة توت  -

 نزول المصرى القديم الى الوادى  -

 غزو الفرس لمصر  -

 االعمال االتية ) أ ( لمن تنسب    السؤال الخامس 
 مؤسس االسرة الرابعة  -1

 اله الحق والصدق فى مصر القديمة  -2

 انتصر على شعوب البحر المتوسط  -3

 طرد االشوريين من مصر  -4

 ) ب ( ما المقصود بـ 
 المقايضة  -2                    المعاهدة  -1

 )ج ( ما رايك فى 
 تشجيع اياح حتب لزوجها وابنائها على محاربة الهكسوس  -1

 ة اعمال تحتمس الثالث العسكري -2

 السؤال السادس : 

 ) أ ( ما الدروس المستفادة من : 
 تشييد امنمحات الثالث مقياس للنيل  -1

 تعدد الصناعات فى مصر القديمة  -2

 فى ضوء العبارة وضح امل ساعد على قيام الحضارة المصرية القديمة عو ) ب (
 ما النتائج المترتبة على  -1

 )أ ( سياسة رمسيس الثانى الخارجية 

 ) ب ( اعتقاد المصرى القديم فى البعث والخلود 

 بم تفسر : -2

 )أ ( رحب الفراعنة بفكرة تعدد االلهة  

 االكبر احد عجائب الدنيا السبع القديمة )ب ( يعتبر الهرم 

 اكمل  العبارة االتية   -3

 فى مصر القديمة بالمحاكم ) أ ( كانت ادارة ................ تختص 




